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Mottaker
Steinar Slåke - Lerberg
Trøogutu 7
3580 GEI LO

Deres ref. Vår ref . Dato Delegert sak
18/04283 - 11 03.06.2019 Utvalg for plan og utvikling

DI SPENSASJON OG DELI N GSTILLATELSE - 61/ 68/0/0 FRADELI NG AV PARSELL
MED DISPEN SASJON, TR ØOGUTU 7, GEI LO

Byggeplass: Trøogutu 7

Søke r : Steinar Slåke - Lerberg Adresse: Trøogutu 7/3580 GEILO

Vedtak
Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 19 - 2 innvilges det dispensasjon i fra plankrav gitt i
Kommunedelplan for Geilo pkt. 1.1 for fradeling av 1 tomt. Ytterligere tiltak skal skje ved
reguleringsplan.

VEDTAK :
Vedtak med hjemmel i Plan - og bygningsloven § 20 - 1:
Plan og utvikling godkjenner fradeling av en parsell på 1027 m², merket tomt 1 på vedlagt
kart, fra gnr. 61, bnr. 68.
Parsellen skal avsettes til boligtomt og skal etter fradeling fremstå som selvstendig enhet.

Delingen godkjennes i henhold til vedlagt kart.

Dette vedtaket kan i h.h.t. Forvaltningslovens § 28 påklages. For klageregler vises til
vedlagte melding.

Saksopplysninger :
Det var opprinnelig søkt om dispensasjon fra planbestemmelse § 1.1 Reguleringsplan jf, PBL
§ 20 - 4 , 2 ledd, boks tav a , for fradeling av to nye boligtomter fra gnr. 61, bnr. 68.
Dette ble avslått i vedtak datert 14.11.18.
Dette ble påklaget og UPU valgte i saksnr 78/18 og gi dispensasjon for fradeling av 1 tomt.
Det søkes om delingstillatelse for tomt 1, avmerket i vedlagt kart, fra gnr. 61, bnr. 68.



 

 

 

 
Generelle opplysninger: 
Saken sendes over til kart- og oppmålingsavdelingen for gjennomføring av 
oppmålingsforretning. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Trond B. Augunset  
Leder plan og utvikling Liv A. Lunder 
 Byggesaksbehandler 
  

 
Godkjent og ekspedert uten underskrift 
 
 
Klageadgang                                           
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagefristen er tre uker regnet fra dagen vedtaket kom frem. 
Klagen skal sendes til Hol kommune, 3576 Hol. De må opplyse hvilket vedtak de klager på, endringer de ønsker, og de 
grunner klagen støtter seg på. Klagen må underskrives. De må også opplyse hvilken dato vedtaket kom frem dersom De 
klager så sent at det er uklart om klagefristen er ute. Selv om det er adgang til å klage kan vedtaket vanligvis gjennomføres 
straks. De kan fremme krav om utsatt iverksetting av vedtaket, inntil klagefristen er ute eller klagen er behandlet. Vedtak 
om utsatt iverksetting kan ikke påklages 

 
  
 
 
 
 
 
   
 


	Dispensasjon og delingstillatelse -  61/68/0/0 Fradeling av parsell med dispensasjon, Trøogutu 7, Geilo

